
Zomervakantie Week 6: Cocktails en
kokosnoten - BSO Merlijn Tovenaar

28 augustus tot en met 01 september

Hallo allemaal,

Op vakantie drinkt iedereen vaak cocktails! Er zijn
enorm veel verschillende smaken, wij gaan er deze
week een paar maken. Natuurlijk horen kokosnoten
ook bij de vakantie, want wie wil er nou niet op een
eiland zitten en melk uit een kokosnoot drinken? 

We blijven helemaal in tropische sferen en gaan
alleen maar genieten!

Groetjes,
Het team van de BSO

Maandag 28 augustus

Creatief 4-12: IJscoupe van stoepkrijt
Een ijsje dat echt helemaal nooit meer bederft
in mooie kleurtjes die je zelf mag kiezen. Maak
jij 'm ook?

Dinsdag 29 augustus

Creativiteit 4-12: Tropische
strijkkralenfiguren
Strijkkralen kennen we allemaal wel. Je fijne
motoriek wordt behoorlijk op de proef gesteld
met die kleine kraaltjes die je in de juiste
patronen op het bord moet zien te krijgen.
Vandaag gaan we aan de slag met leuke
tropische figuren.

Workshop Goochelen
Goochelaar Laurens Weigand leert jullie
goochelen!
Dit bestaat uit een centrale show, gevolgd door
een workshop. De kinderen krijgen de
materialen en mogen deze ook behouden zodat
ze te allen tijde de trucs kunnen uitvoeren en
op dat moment zelf de goochelaar zijn!

Woensdag 30 augustus

Natuur: Natuurlijke ketting maken
Wij houden van kettingen! Ze kunnen erg mooi,
maar ook erg stoer staan! We gaan vandaag naar
buiten om onze eigen ketting te maken, dit
doen we van natuurlijke materialen. 

Donderdag 31 augustus

Springkussen
Als afsluiting van de zomervakantie staat er
vandaag een springkussen bij BSO
Merlijn/Tovenaar . Veel springplezier gewenst
voor alle kinderen !

Vrijdag 1 september

Creativiteit 4-12: Knapzakjes
Heb je thuis nog lapjes stof waar je niets meer
mee doet? Een oud overhemd mag je ook
meenemen. We gaan knippen en scheuren en
met een stok en een lintje maken wij er een
knapzak van!


